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جایگاه مهم بخش خصوصی در
 تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی 
عملیاتی  برنامه  رهبری،  معظم  مقام  دفتر  بررسی  معاونت 
برای  جلو  به  رو  گامی  را  کفش  و  پوشاک  صنعت  توسعه 
تسهیل فرآیندها و توسعه همه جانبه در این صنعت راهبردی 
دانست. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت علی آقامحمدی 
در مراسم رونمایی از برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و 
کفش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و تشکل های 
تخصصی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: با تصویب این 
سند راهبردی واحدهای صنفی به تدریج با هم افزایی به سمت 
صنعتی شدن می روند و برای حضور در بازارهای جهانی بیشتر 

از گذشته آماده خواهند شد.
وی همچنین بر نقش و جایگاه بخش خصوصی در تدوین این 

سند راهبردی برای تعالی صنعت پوشاک و کفش تأکید کرد.
از  دیگری  بخش  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
سخنان خود در خصوص راهکارهای مبارزه با قاچاق در این 
حوزه، بیان کرد: در حوزه مباززه با قاچاق پوشاک و نساجی کار 
را باید به خود صنوف بدهیم، هیچ برند خارجی مجوز فعالیت در 
کشور ندارد اما به اسم برند خارجی پوشاک قاچاق وارد کشور 
کار  این  از  باید  که  می گردد  توزیع  فروشگاه ها  در  و  می شود 
مصوبات  شدن  عملیاتی  آقامحمدی  آید.  عمل  به  جلوگیری 
جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کاال تأکید کرد و گفت: همه باید 
به مسیر تولید برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، توسعه و اشتغال 

آفرینی بیایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روستای لتگاه)همدان( 
که قدیمی ترین مرکز جوراب بافی کشور است اشاره داشت و 
یادآوری کرد: این روستا به دلیل موقعیت استراتژیکی یکی از 
روستاهای موفق در صنایع کوچک از جمله تولید جوراب در 
سطح شهرستان بهار به شمار می آید که حتی از کشورهایی 
مانند افغانستان و عراق مستقیم برای خرید به این روستا می 

آیند.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: الگوی روستای لتگاه به عنوان یک نمونه موفق 

می تواند در محالت شهرهای بزرگ پیاده سازی و اجرا شود.
توسعه  و  شناسایی  گیری،  شکل  بر  همچنین  آقامحمدی 
خوشه های صنعتی)طرحی با محوریت سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران( تاکید کرد و گفت: شکل گیری 
خوشه های صنعتی و تدوین برنامه راهبردی برای توسعه آن ها 
برای تولید و اشتغال کشور به خصوص در مناطق جغرافیایی به 

صرفه و دارای مزیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تولید بدون کارخانه را 
ظرفیتی برای توسعه صنعتی دانست و ادامه داد: این موضوع 
در کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا وجود دارد و در کشور 
ما نیز دستورالعمل اجرایی آن ابالغ شده که باید جدی تر دنبال 

شود.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری 
همچنین بر موضوع برندینگ برای بازاریابی و توسعه صادرات 
تاکید کرد و افزود: روی مساله برندینگ به خصوص برندینگ 
پوشاک ارزان قیمت برای یافتن بازارهای صادراتی متنوع باید 

کار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكید كرد:
لزوم تقسیم بندی بازار مصرف در حوزه تولید

توسعه سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه صنعت پوشاک و کفش

هدفگذاری برای تدوین سند راهبردی در ۴ زنجیره صنعتی از سال گذشته

بین  ارتباط  ایجاد  لزوم  به  اشاره  با  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
واحد های بزرگ و خرد در حوزه تولید و ایجاد برندهای بین المللی، 

مدیركل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت از توسعه 
نیاز صنعت پوشاک و  تامین مواداولیه مورد  برای  سرمایه گذاری 

سیاست وارداتی وزارت صمت را مبتنی بر تقویت تولید داخل اعالم 
کرد و گفت: باید در حوزه تولید و برندسازی، بخش های مختلف بازار 

مصرف را در نظر گرفت.
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در جلسه بررسی اولین برنامه 
عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش ضمن تشکر از اقدامات و 
پیگیری های معاونت ها و مدیران وزارت صمت و نیز تشکل های بخش 
خصوصی در جهت تدوین این سند گفت: اولویت های صنعتی که 
در وزارت صمت احصاء شده بود، تدوین شد و در دست اقدام برای 
تصویب در صحن دولت است و امیدواریم هر چه سریع تر این اتفاق 
بیفتد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمامی اسناد و 
برنامه ها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، تصریح کرد: 

کفش خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، 
افسانه محرابی در مراسم رونمایی از برنامه عملیاتی توسعه صنعت 
پوشاک و کفش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی 
آقامحمدی »عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه 
اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری« و تشکل های 
تخصصی برگزار شد، ضمن اعالم این خبر گفت: با بسترهای ایجاد 
توسعه  پوشاک  صنعت  زنجیره  در  محصوالت  انواع  تولید  شده، 
خوبی داشته و با ایجاد محدودیت های وارداتی بستر مناسبی برای 
حمایت از تولید ملی فراهم شده و بخش عمده ای از تولیدات داخلی 
جایگزین محصوالت خارجی شده است. وی افزود: در صورت ابالغ 

معاون امور صنایع وزارت صمت از رشد تولید23 محصول از بین 
24 محصول منتخب صنعتی در یک ماه ابتدای سال جاری خبرداد 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

وگفت: این بازه زمانی شاهد رشد ۱۶2درصدی جوازهای تاسیس و 
۷۵درصدی پروانه بهره برداری صنعتی هستیم.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیاركی در مراسم رونمایی از برنامه 
عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، علی آقامحمدی »عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری« 
و تشکل های تخصصی برگزار شد، ضمن تشریح روند شاخص های 
صنعتی در سال جاری بیان کرد: در سال جاری بیش از 2 هزار و ۹2 
فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده ، این در حالی است که  در سال 

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و در صورت لزوم تمدید عضویت خود 

اقدام فرمایید.

021 26200196 info@aiti.org.ir0912 9583657 واتساپ
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این سند نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چند ساله، ضمیمه سند 
راهبردی صنعتی کشور شود.

رزم حسینی در ادامه، مشخص بودن مدیریت اجرایی این سند را یکی 
از شرایط توفیق اجرای آن دانست و بیان کرد: در کنار مشخص کردن 
مدیریت اجرای این سند، تشکیل کارگروه نظارت بر حسن اجرای سند 
متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز 

در موفقیت عملیاتی شدن این سند از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی زمان بندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در اجرای سند 
توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و افزود: برای ریل گذاری 
اجرای این سند می بایست همه جوانب آن از مدیریت، چگونگی اجرا 

و زمانبندی درنظر گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حرکت جهانی به سمت اقتصاد 
بزرگ  مقیاس و بر لزوم استفاده از ظرفیت های واحد های کوچک و 
متوسط تولیدی با حمایت بنگاه های بزرگ تولیدی در کشور تاکید 
کرد و گفت: خرده  فروشی و جزیره ای کار کردن واحد های تولیدی 
در کشور به معنای افزایش آسیب پذیری این واحدها در مقابل تغییرات 

سیاست های تجارت بین المللی است.
رزم حسینی، توسعه واحد های مختلف صنفی و صنعتی و حرکت به 
واحدها  این  اقتصادی  فعالیت  پایداری  موجب  را  برند سازی  سمت 
دانست و با یادآوری ابالغ »تولید بدون کارخانه«، اظهار داشت: یکی از 

موضوعات مرتبط با اجرای این سند، ایجاد شرکت های بزرگ ایرانی 
و صاحب برند بین المللی است که این امر نیازمند ایجاد ارتباط و 
همکاری بین واحد های بزرگ با واحد های خرد و متوسط است که در 

این سند به آن توجه شده است.
وی در بخش دیگر صحبت های خود به اهمیت زنجیره تامین در این 
صنعت اشاره کرد و تکمیل زنجیره تامین را یکی از شرایط موفقیت 

هر صنعت عنوان کرد.
رزم حسینی برنامه های وزارت صمت و سیاست کلی نظام را در حوزه 
واردات مبتنی بر حمایت و تقویت تولید داخل توصیف و تاکید کرد: 
در این زمینه با ابزارهای مختلف مانند عوارض و مصوبات مربوط به 

ممنوعیت های وارداتی در این جهت حرکت می کنیم.
اهمیت توجه به دهک های مختلف جامعه در تولید و جذب بازار مصرف

وزیر صمت در پایان صحبت های خود با ابراز خرسندی از تبیین این 
سند، تقسیم بندی بازار مصرف مبتنی بر قدرت خرید مردم را ضروری 
دانست و افزود: اگر با بررسی و تقسیم بندی بخش های مختلف جامعه 
مصرف کننده، تولید و برندسازی در این صنعت انجام شود شاهد رشد 
و توسعه در این صنعت خواهیم بود؛ بخش بزرگی از ضمانت موفقیت 
اجرای این سند وابسته به عملکرد، مطالبه گری رصد و پایش بخش 
خصوصی است و امیدواریم با همت و پیگیری فعاالن این بخش شاهد 

اتفاقات خوبی در زمینه توسعه صنعت پوشاک و کفش کشور باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكید كرد:
لزوم تقسیم بندی بازار مصرف در حوزه تولید

هدفگذاری برای تدوین سند راهبردی در ۴ زنجیره صنعتی از سال گذشته

گذشته ۷۹۹ جواز صنعتی صادر شده بود.
وی با اشاره به روند افزایشی 23 محصول منتخب صنعتی، تصریح 
کرد: در این بازه زمانی ، تولید انواع پاپوش وکفش بیش از ۷4 درصد و 

صنعت چرم بیش از 4۶ درصد رشد داشته است.
معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: همچنین تولید نخ فیالمنت 
پلی استر حدود 3۷ درصد و نخ سیستم پنبه ای ، ترکیبی الیاف مصنوعی 
بیش از ۱44درصد و الیاف پلی استر بیش از۱۹ درصد افزایش داشته 

است.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اقدامات انجام 
شده برای تدوین سند راهبردی در 4 زنجیره صنعتی پرداخت و گفت: 
در سال گذشته توسعه 4 زنجیره صنعتی لوازم خانگی، پوشاک وکفش، 
فلزات گرانبها و غذایی و آشامیدنی که 4۰درصد ارزش تولیدات صنعتی 

را در برمی گیرد، هدفگذاری شد و شاهد رونمایی از اولین برنامه 
عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش هستیم.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه زنجیره صنعت 
پوشاک در داخل کشور قابل تامین است، خاطر نشان کرد: با توجه 
به مزیت های صنعتی که در زنجیره پوشاک وجود دارد، پیش نویس 
برنامه عملیاتی برای توسعه این صنعت راهبردی در 4 محور تدوین 
شد و به زودی به عنوان نقشه راه جهت اجراء به تشکل های تخصصی 

ابالغ خواهد شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار امیدواری کرد با ابالغ این برنامه 
عملیاتی که حاصل تالش تشکل های تخصصی ،صنایع پیشران و 
نهادهای اجرایی تصمیم ساز و تصمیم گیر می باشد، شاهد تداوم روند 

افزایشی تولید در این صنعت راهبردی باشیم.

توسعه سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه صنعت پوشاک و کفش
برنامه عملیاتی، فرآیند جایگزینی محصوالت داخلی به جای خارجی 

با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
محرابی اضافه کرد: در مقایسه با سایر رشته های صنعتی این صنعت 
از ارزش افزوده باال برخوردار است و سرانه سرمایه گذاری در این 

صنعت در مقایسه با سایر رشته های صنعتی پایین است.
تدوین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش با همکاری 

بخش خصوصی
وزارت صمت ضمن  و سلولزی  پوشاک  نساجی،  مدیرکل صنایع 
این  در  گذاری  سرمایه  توسعه  برای  شده  انجام  اقدامات  تبیین 
توسعه  عملیاتی  برنامه  نویس  پیش  تدوین  به  اشاره ای  صنعت، 
محور   4 در  برنامه  این  گفت:  و  کرد  کفش  و  پوشاک  صنعت 
در  صاحبنظران  و  تخصصی  تشکل های  همکاری  با  زیرساختی 

صنعت پوشاک و کفش تدوین شده است.
محرابی تصریح کرد: فراهم سازی زیر ساخت مناسب جهت تجمیع 
و احداث واحدهای صنعتی در کشور و ساماندهی زنجیره ارزش، 
لجستیک و تأمین در حوزه کاال از جمله محورهای چهارگانه این 

برنامه راهبردی است.
تخصصی  شهرک های  توسعه  محورها  این  در  کرد:  اضافه  وی 

نیاز  مورد  اولیه  مواد  تأمین  روند  تسهیل  همچنین  و  پوشاک 
تدابیر حمایتی و صیانتی در  اتخاذ  با  واحدهای صنعتی و صنفی 

نظر گرفته شده است.
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت، ساماندهی 
نحوه تولید در بنگاه های کوچک و متوسط و به هم رسانی واحدهای 
صنفی و صنعتی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی را محور سوم این 
برنامه عملیاتی برشمرد و گفت: حمایت از توسعه و فعالیت نام های 
تجاری( تولید بدون کارخانه )در زنجیره ارزش پوشاک، کفش و 
مصنوعات چرمی( تسهیل در ثبت برند، تبلیغات محیطی، حضور در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی( و همچنین ساماندهی، طراحی و 
توسعه خوشه های صنفی / صنعتی نیز از جمله موضوعاتی است که 

در این محور پیگیری خواهد شد.
محرابی، ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب پلت فرم کسب 
برنامه  این  چهارم  محور  را  خارجی  و  داخلی  فروش  برای  کار  و 
ایجاد  از  محور سیاست های حمایت  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
فروشگاه های تخصصی )شهر پوشاک و کفش(، اصالح رویه های 
نظارت بر توزیع و حمایت از پلت فرم های نوین مورد تاکید قرار 

گرفته و تمهیداتی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است.

خالصه مذاکرات هزار و هفتاد و هشتمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هزار و هفتاد و هشـتمین نشسـت هیـأت مدیره انجمن 
صنایع نسـاجی ایران بـا حضور اكثریـت اعضای هیأت 
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 1400/02/12 در محـل 
دفتـر انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران  برگـزار شـد و 
نسـبت بـه مـوارد ذیل بحـث و تبـادل نظر و نسـبت به 

برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- طبـق دعـوت قبلـی آقایـان دکتـر متقـی و  مهنـدس 
منصـوری در جلسـه حضـور یافتند و پـس از ارائـه توضیحات 
مقدماتی و خیر مقدم توسـط آقایان مهندس شـهالئی و دکتر 
شـیبانی مواردی در خصوص مشـکالت واحدهای نسـاجی در 
تأمیـن مواد اولیه پتروشـیمیائی مورد نیاز خـود مطرح فرمودند.

2- موضـوع تعویـض تابلـوی سـر درب سـاختمان دانشـکده 
مهندسـی نساجی دانشـگاه صنعتی امیرکبیر توسط آقای دکتر 
شـیبانی مطرح گردید کـه مجموع هزینه صـورت گرفته 2۵۰ 
میلیـون ریـال بوده اسـت. با توجه بـه اینکه سـاختمان مذکور 
در دوره هـای گذشـته بـا همـت انجمن سـاخته شـده اسـت، 
مقرر شـد بررسـی الزم در خصوص تأمین ایـن هزینه صورت 
پذیرد ضمنأ ایشـان شـخصأ تعهد تأمین و پرداخت این مبلغ را 

در صـورت عـدم تامین توسـط انجمن تقبـل فرمودند.
3- موضـوع برگزاری جلسـات بصورت هفتگـی و حضوری در 
محـل دفتر انجمن مطـرح گردید و به دلیل حـد نصاب نبودن 
بـه جمـع بندی نهائی نرسـید و مقرر شـد تا جلسـه آتی هیأت 
مدیـره بـه دعـوت رئیس هیـأت مدیـره و با حضـور حداکثری 
اعضـای هیـأت مدیـره برگزار گردد تا نسـبت به مـوارد مذکور 
اتخـاذ تصمیـم بعمـل آید همچنین مقرر شـد تا آمـار حضور و 
غیـاب اعضای هیأت مدیره توسـط دبیرخانه تهیه و در جلسـه 

مذکور مطـرح گردد.
4- جلسـه در سـاعت ۱۹ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

یافت. خاتمه 

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:
مهنـدس  حمیـدی،  رضـا  مهنـدس  کاردان،  حسـن  دکتـر 
عبدالحسـین اخوان مقدم، مهندس عباس مقصودی، محسـن 

آهنگریان      

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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رئیس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران از توقف مجدد واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: دولت 
صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند 
یا آن را در سامانه نیما عرضه کند؛ بنابراین اجازه استفاده از ارز صادرات 

خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را فعال ندارند.
به گزارش اکسپورتنا، محمد الهوتی، رئیس كنفدراسیون با اشاره 
به موضوع رفع تعهد ارزی که با تالش های اتاق های بازرگانی، 
به  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  های  تالش  و  اصناف  و  تعاون 
سرانجام رسیده است، گفت: این تالش ها منجر به صدور ابالغیه 
۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، 
صادرکنندگان از ۵ روش موجود در این بخشنامه، می توانستند برای 

رفع تعهد ارزی استفاده کنند.
وی افزود: بر این اساس، تمام مسئولیت و اختیارات کمیته ماده دو 
دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و 
به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش کلیدی و تخصصی 
این سازمان، نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییر بخشنامه ها 
بود؛ ولی متاسفانه  این پس در حوزه صادرات مواجه نخواهیم  از 
مدتی است واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و 
صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید 
در حوزه تخصصی خود کاال وارد کند و یا توافق سازمان صمت 
استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در 

رفع تعهد ارزی مشکالتی ایجاد کرده است.

مشکالت ناشی از رفع تعهد ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی از جمله 
مواردی است که کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، قابلیت 

رسیدگی به آنها را برای صادرکنندگان فراهم کرده است؛
همچون  مدارکی  باید  خود  درخواست  ارایه  برای  صادرکنندگان 
»درخواست کتبی صادرکنندگان سال ۱3۹۷ با عنوان دبیرخانه کمیته 
اقدام ارزی«، » تکمیل فرم های تعهدنامه«، » تصاویر اظهارنامه  های 
صادراتی ذیربط و جدول اطالعات مربوط به پروانه  های صادراتی«، 
» کپی برابر اصل گواهی موجودی حسابهای ارزی متقاضی در داخل 
)با مهر بانک( یا خارج از کشور )با مهر بانک(« و » اظهارنامه ورود ارز 

به کشور )برای متقاضیان عرضه ارز در سامانه سنا(« را ارایه نمایند.
به گزارش اکسپورتنا، موضوع رفع تعهد ارزی و مسائل و مشکالت 
بازرگانی  کارتهای  تعلیق  به  منجر  نهایت  در  که  آن  با  مرتبط 
صادرکنندگان می شود از جمله مواردی است که به عنوان یکی از 
دستورکارهای جدی کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران 
که به صورت مرتب با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله 
گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی تشکیل 

می شود، مطرح است.
در واقع، از سال ۹۷ که دولت با محوریت بانک مرکزی جمهوری 
برای  را  ارزی  پیمان سپاری  تا  گرفت  تصمیم  ایران  اسالمی 
صادرکنندگان اعمال نموده و به نوعی تحت عنوان رفع تعهد ارزی، 
صادرکنندگان را مکلف نماید تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور 
برگردانند، پرونده های متعدد برای صادرکنندگان که در نهایت منجر 

واردات در مقابل صادرات دوباره متوقف شد

صادرکنندگان برای ارایه درخواست خود به کمیته اقدام ارزی چه مدارکی باید ارایه کنند؟

الهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال 
این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کاالیی را برای واردات خود 
استفاده می کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در 
سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما 
2۰ درصد پایین تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری 
از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ ولی 

قطعا صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: صادرکنندگانی که می خواهند 

از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، 
با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عمال استفاده از 
این روش برای آنها، امکانپذیر آنها نیست؛ پس مجدد به شرایط قبل 
برگشته ایم و با توجه به اینکه مسئولیت در سازمانهای صمت و توسعه 
تجارت است؛ این انتظار وجود دارد که یا ده روز یا دو هفته قبل از 
اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعالم کنند و هم اینکه 
رایزنی نمایند که چنین محدودیت هایی هر چه سریعتر برطرف شود؛ 
نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش آگهی قبلی 
با یک موضوع مواجه شود؛ چراکه به هر حال ممکن است از قبل با 

واردکننده ای توافق کرده باشد.
الهوتی افزود: اشکاالتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، 
منجر به بروز اختالف میان صادرکننده و واردکننده می شود که این 
معضل بزرگی است که عمال صادرکننده را به جای اینکه به صادرات 

بیشتر هدایت کند، درگیر مشکالت بیشتر می نماید.

به تعلیق کارتهای بازرگانی کسانی شده که ارز خود را به کشور به هر 
دلیلی برنگردانده  و رفع تعهد ارزی نکرده اند، شکل گرفته است.

بر این اساس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت 
حضور  با  ارزی  اقدام  کمیته  ایجاد  با  تا  گرفت  تصمیم  خارجی 
دستگاههای تصمیم گیر در حوزه رفع تعهد ارزی، به بررسی مشکالت 

صادرکنندگان به صورت مصداقی و مورد به مورد بپردازد.
حال با صدور ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از یک 
سو و اصالحات پس از آن که به تائید کمیته ماده دو در ابتدای 
سال ۱4۰۰ رسیده است از سوی دیگر، کمیته اقدام ارزی روزهای 
تعهد  رفع  با صادرات  پرونده های مرتبط  بررسی  برای  را  شلوغی 
ارزی نشده سالهای ۹۷ به بعد دارد که بر این اساس صادرکنندگان 
می توانند مدارک خود را به این کمیته برای بررسی و حل مشکالت 

مبتالبه ارایه دهند.
اکنون هر صادرکننده ای که بخواهد از کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه 
تجارت ایران به عنوان مرجع رسیدگی به مشکالت خود استفاده کند، 

باید مدارکی را به این کمیته ارایه دهد که به شرح زیر است:
۱- ارایه درخواست کتبی صادرکنندگان سال ۱3۹۷ با عنوان دبیرخانه 

کمیته اقدام ارزی
2- تکمیل فرم های تعهدنامه )پیوست(

3- تصاویر اظهارنامه  های صادراتی ذیربط و جدول اطالعات مربوط 
به پروانه  های صادراتی )پیوست(

4- کپی برابر اصل گواهی موجودی حسابهای ارزی متقاضی در داخل 
)با مهر بانک( یا خارج از کشور )با مهر بانک(

۵- اظهارنامه ورود ارز به کشور )برای متقاضیان عرضه ارز در سامانه 
سنا(

بر این اساس با عنایت به ابالغ  بسته سیاستی برگشت ارز حاصل 
از صادرات سالهای ۱3۹۷ لغایت ۱4۰۰، به منظور اجرای مفاد بند 
)2( بخش )الف( بسته مذکور، صادرکنندگان مشمول بند یاد شده باید 
ضمن تکمیل مدارک زیر موارد را جهت بررسی نهایی به دبیرخانه 
کمیته اقدام ارزی در تهران )دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان 
توسعه تجارت ایران ( در تهران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 

https: //telegram. me/aiti1395در سایر استانها ارسال نمایند. 

خالصه مذاکرات هزار و هفتاد و نهمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هـزار و هفتـاد و نهمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا حضـور اكثریـت اعضـای 
هیأت مدیره در روز یکشـنبه مـورخ 1400/02/19 در 
محـل دفتـر انجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد 
و نسـبت به مـوارد ذیـل بحث و تبـادل نظر و نسـبت 

بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
۵- خالصـه مذاکـرات هـزارو هفتـاد و هشـتمین نشسـت هیـأت 
مـورخ  یکشـنبه  روز  در  ایـران  نسـاجی  صنایـع  انجمـن  مدیـره 
۱4۰۰/۰2/۱2 قرائـت و بـه امضـاء حاضریـن در نشسـت مذکـور 

. سید ر
۶- بـا توجـه بـه انتصـاب مجـدد سـرکار خانـم مهنـدس افسـانه 
محرابـی بـه سـمت مدیـر کلـی دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، مصـوب گردیـد تـا جلسـه آتـی 
هیئـت مدیـره بـا هماهنگـی قبلـی در دفتـر ایشـان برگـزار گردد.

۷-  آقـای مهنـدس شـهالئی بـا اشـاره بـه آمـار گـزارش حضـور 
و غیـاب اعضـای محتـرم هیـأت مدیـره در جلسـات هیـأت مدیره 
انجمـن موضـوع حضـور موثرتـر و پررنگ تر اعضای هیـأت مدیره 
در جلسـات را مطـرح فرمودند و گزارش حضور غیـاب مذکور بطور 
کامـل قرائـت گردیـد و مصوب گردید از جلسـه آتی هیـأت مدیره، 
موجـه یـا غیـر موجـه بـودن عـدم حضـور هـای اعضـای محترم 
هیـأت مدیـره طبـق اساسـنامه، احصـاء و به عضـو مربوطـه ابالغ 
گـردد تـا در صـورت تکـرار وفـق اساسـنامه نسـبت بـه جایگزینی 

عضـو علی البـدل اقـدام گردد.
8- موضـوع کناره گیری آقای محسـن آهنگریـان از مدیر عاملی و 
عضویت از هیأت مدیره شـرکت نفیس نخ و درخواسـت ایشـان در 
هیـأت مدیـره مطـرح گردیـد و پـس از بحث و تبادل نظر و حسـن 
نظـر هیأت مدیره در خصوص اسـتفاده از توانمنـدی ها و تجربیات 
ارزشـمند ایشـان وفـق اساسـنامه مصـوب شـد تـا از جنـاب آقای 
محمـود زینـی بعنـوان عضو اصلی هیـأت مدیره دعـوت بعمل آید.

۹- مقـرر گردیـد تـا طبـق روال گذشـته  و مصوبات قبلی از روسـا 
و دبیـران کمیتـه هـای تخصصـی و همچنیـن نماینـدگان سـایر 
تشـکل های نسـاجی و پوشـاک در جلسـات هیـأت مدیـره انجمن 

دعـوت بعمـل آید.
۱۰- گزارشـی از طـرح پایـش صنعـت نسـاجی ارائـه گردیـد و بـا 
توجـه بـه مباحـث مطروحـه در جلسـه مقـرر شـد تـا اصالحـات و 
ویرایـش های مـورد نظر و همچنین تخلیص و چکیده نویسـی آن 

توسـط دبیرخانـه انجـام گردد.
۱۱- موضـوع صـدور مجـوز واردات و تخصیـص ارز بـرای الیـاف 
نظـرات  اعـالم  و  ای  پنبـه  نخهـای سیسـتم  انـواع  و  پلی اسـتر 
کمیته هـای مرتبـط مبنـی بـر تأمیـن مـواد اولیـه در داخل کشـور 
مطـرح گردیـد و بحـث و تبـادل نظـر در ایـن خصـوص صـورت 
پذیرفـت و مقـرر شـد تـا هماهنگـی هـا و رایزنـی هـای الزم بـا 

روسـای کارگروههـای تخصصـی صـورت پذیـرد.
۱2- مصوب شـد در صورت نیاز و تشـخیص ، طبق روال گذشـته 
و مصوبـات قبلی جلسـات بطور فـوق العاده و هفتگی برگزار شـود. 

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:
دکتـر حسـن کاردان، مهنـدس عبدالحسـین اخوان مقدم، محسـن 

آهنگریان      
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بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، صادرکنندگانی که در بازه 
زمانی ۱3۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱3۹۹/۱2/3۰ نسبت به صادرات از محل 
ورود موقت اقدام نموده اند حداکثر تا ۱4۰۰/۰4/3۱ فرصت خواهند 
داشت تا نسبت به ارایه لوح فشرده حاوی اطالعات ورود موقت 

خود به گمرک اقدام نمایند.
به گزارش اکسپورتنا، احسان قمری دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان 
سازمانهای صنعت،  روسای  به  ای  نامه  ارسال  با  تجارت  توسعه 

معدن و تجارت استانها، مصوبات کمیته اقدام ارزی را ابالغ کرد.
که  موقت  ورود  محل  از  صادرکنندگان  مصوبات،  این  اساس  بر 
نسبت به ارایه لوح فشرده حاوی اطالعات ورود موقت و صادرات 
خود تا تاریخ ۱3۹۹/۰۶/3۱ به گمرک اقدام کرده اند و مراتب نقص 
اطالعات آنها از سوی بانک مرکزی اعالم گردیده است، موظفند 
حداکثر دو هفته پس از اعالم گمرک ایران نسبت به رفع نواقص و 

تحویل اطالعات به گمرک اقدام نمایند.
همچنین گمرک موظف است ظرف یک هفته پس از رفع نواقص، 

مراتب را به بانک مرکزی اعالم نماید.
ارایه  به  نسبت  تاکنون  که  موقت  ورود  محل  از  صادرکنندگان 
لوح فشرده حاوی اطالعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ 
۱3۹۹/۰۶/3۱ به گمرک اقدام نکرده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 
۱4۰۰/۰3/3۱ نسبت به مراجعه به گمرکات ورود موقت کننده و 

ارسال لوح فشرده مزبور به گمرک اقدام نمایند.
تا ۱3۹۹/۱2/3۰  زمانی ۱3۹۹/۰۷/۰۱  بازه  در  صادرکنندگانی که 
نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نموده اند حداکثر تا 
۱4۰۰/۰4/3۱ فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارایه لوح فشرده 

حاوی اطالعات ورود موقت خود به گمرک اقدام نمایند.

جزئیات تصمیمات جدید کمیته اقدام ارزی برای صادرکنندگان از محل ورود موقت
جناب آقای دکتر علیمردان شیبانی

عضو محترم هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

درگذشت مادر همسر محترمه را تسلیت عرض 
نموده و برای آنمرحومه رحمت و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

متقابل  همکاری های  و  ارتباطات  افزایش  و  استمرار  راستای  در 
مهندسی  دانشکده های  با  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  میان 
جوهری،  مجید  دکتر  آقایان  ماه،  خرداد  سی ام  یکشنبه  نساجی، 
دکتر عبدالحسین صادقی، دکتر سید ابوالفضل میردهقان و مهندس 
عباس سرشار زاده از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس محمدجعفر شهالیی نژاد، دکتر 
علیمردان شیبانی، دکتر شاهین کاظمی و مهندس سید شجاع الدین 
ارتباطات  برقراری  راستای  در  را  مشترکی  نشست  رئوف،  امامی 
بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی با دانشکده مذکور برگزار نمودند 
و طی آن، همکاری های مشترک در زمینه های مختلف آموزشی، 

پژوهشی و مطالعاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
صنعتی«،  واحدهای  پژوهشی  و  مطالعاتی  اولویت های  »تعیین 
»همکاری های مشاوره ای یا کلینیک صنعت«، »ارائه پیشنهادات در 
راستای اصالح سرفصل های دروس« و »تعریف واحدهای درسی 
مورد نیاز صنعت« از جمله مواردی بودند که در این نشست مطرح 
گردید. در پایان حاضرین اظهار امیدواری نمودند تا همچون گذشته 
مهندسی  دانشکده  ساخت  به  منجر  مشترک  همکاری های  که 
نساجی و برگزاری دوره های آزاد گردید در دوره جدید نیز شاهد 

اثرات ماندگار برای صنعت نساجی کشور باشد.

همکاری های مشترک صنعت و دانشگاه

مدیركل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور ابالغیه ای در حوزه 
پایش اظهارنامه های صادراتی اعالم کرد: گمرکات به دلیل اهمیت 
موضوع، با اخذ گزارش های مربوطه و با رعایت کلیه مقررات، ضوابط 
و دستورالعمل های مرتبط با موضوع با توجه به فرآیندهای مربوطه 
از جمله صادرات غیرنفتی، صادرات فرآورده های نفتی،  این دفتر 
صادرات از محل ورود موقت، ورود موقت جهت پردازش موضوع 
ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، صادرات از محل واردات قطعی، خروج 
موقت، کران بری، پیگیری اعالم وصول اظهارنامه های صادراتی، 

تعیین تکلیف اظهارنامه های را صورت دهند.
دفتر  مدیرکل  اكبر شامانی،  علی  اکسپورتنا،  خبرنگار  گزارش  به 
صادرات گمرک ایران در نامه ای به تمامی گمرکات اجرایی اعالم 
کرد: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 2۹4/۹۹/۱۶34۰۵۹ مورخ 
2۶/۱2/۹۹ در خصوص پایش اظهارنامه های صادراتی و با توجه 
به استمرار قطعی سامانه mis مجددا تاکید می گردد، گمرکات به 
دلیل اهمیت موضوع، با اخذ گزارش های مربوطه و با رعایت کلیه 
مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با موضوع با توجه به 
فرآیندهای مربوطه این دفتر از جمله صادرات غیرنفتی، صادرات 
فرآورده های نفتی، صادرات از محل ورود موقت، ورود موقت جهت 
از محل  امور گمرکی، صادرات  قانون  ماده ۵۱  موضوع  پردازش 
وصول  اعالم  پیگیری  کران بری،  موقت،  خروج  قطعی،  واردات 
جریان  در  اظهارنامه های  تکلیف  تعیین  صادراتی،  اظهارنامه های 
مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز، اقدامات قانونی مربوطه 
را پیگیری نموده و ضمن اعالم نتیجه نهایی در صورت هر گونه 
ابهام در اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادراتی موضوع را 

به این دفتر منعکس نمایند.

ابالغیه جدید گمرک برای پایش اظهارنامه های صادراتی

انجمن صنایع  مدیره  هیئت  خردادماه،  یکشنبه، سی ام  روز  عصر 
نساجی ایران میزبان روساء و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن 
بود. در این نشست که با استقبال مدعوین همراه بود؛ در خصوص 
تبادل  و  مدیره بحث  انتخابات هیئت  و  برگزاری مجمع عمومی 
نظر صورت گرفت و در جمع بندی نظرات و دیدگاه های مختلف 

در خصوص لزوم حضور و مشارکت گسترده اعضاء در انتخابات و 
حضور تمام زیر شاخه های صنعت نساجی در ترکیب هیئت مدیره 
آتی، مقرر شد تا کارگروه های تخصصی، اعضای خود را در این 

خصوص ترغیب نمایند.

دعوت به مشارکت گسترده اعضا در انتخابات آتی هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
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